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Hijst D66 witte vlag 
voor Groene Hart? 
Het har, van menig voorvechter voor een beter milieu maakte een sprongetje .toen 
eind 2002 het verkiezingsprogram van D66 werd vastgesteld. Dat liet niets aan 
duidelijkheid over met zinnen als "de economie moet zich voegen naar de grenzen 
die de ecologie stelt" en "behoud van het open landschap staat voorop". Amper 
twee jaar later is Milieudefensie niet meer zo overtuigd van de hardheid van die 
beloften. Ouderwetse ondernemerstaal voert de boventoon. 

DOOR WILLEM VERHAAK 

"Groen moet groen blijven. In natuurgebieden zoals de Waddenzee en de Biesbosch willen we 
geen boringen of militaire oefeningen." Aldus het verkiezingsprogramma 2002-2006, dat het 
D66-congres in november 2002 vaststelde. Bij twijfel geen gas winnen, zo luidde het partijstand
punt. Toch ging de Kamerfractie van D66 dit voorjaar akkoord met gaswinning in de Waddenzee. 
Natuurlijk, meeregeren in een coalitie is compromissen sluiten en soms een nederlaag lijden. 
Maar in het regeerakkoord staat over de Waddenzee een prachtige tekst: "Boren naar gas in de 
Waddenzee is niet toegestaan." Ook het moratorium op het schuin boren onder de Waddenzee 
wilde men met tien jaar verlengen. 
Van vervelende coalitiedruk is in dit geval dus geen sprake. Geheel uit vrije wil is D66 van 

. standpunt veranderd. ·De 
Kamerfractie zegt dat er nieuwe 
feiten zijn en dat de twijfel over 

Minder mainport, meer brainport . de negatieve gevolgen van 
bodemdaling voor de natuur zijn 
weggenomen. Ik twijfel er niet 
aan dat zij dat echt meent. Maar 
ik, constateer wel dat voor veel 

anderen, waaronder Milieudefensie, de door de Commissie Meijer gepresenteerde feiten hele
maal niet nieuw of opzienparend zijn, en dat daarom de twijfel over gaswinning niet is wegge
nomen. De vraag rijst dan ook of er bij D66 een herschikking heeft plaatsgevonden tussen het 
gewicht. dat men geeft aan economie en milieu. 

Lippendienst 
Is bij D66 -een 'groene partij' volgens eigen zeggen- het ecologisch belang· ondergeschikt 

geworden aan het economisch belang? Het is een vraag die zich ook opdringt in de actuele dis
cussie rond de inrichting van ons land. In april pres_enteerde .minister Dekker van Ruimtelijke 
Ordening de Nota Ruimte. Zij benadrukte, mede namens de D66-ministers, het in al haar toelich
tingen: versterking van de economische concurrentiepositie van Nederland staat in haar nota 
voorop. 
Het is de vertrouwde ouderwetse ondernemerstaal die de boventoon voert. De mainports moe
ten de ruimte krijgen om verder te groeien, want'zij zijn 'de motors van de economie'. Voor de 
Rotterdamse haven is uitbreiding met een Tweede Maasvlakte nog niet genoeg. pus wordt nog 
eens driehonderd hectare agrarisch gebied in het noordelijk deel van de Hoeksche Waard 
bestemd voor havengerelateerde bedrijven. Ook het vliegverkeer moet verder groeien, dus wordt 
het vrijwaiingsgebied rond Schiphol waar geen huizen gebouwd mogen worden, door het kabi
net fors vergroot. Dat maakt de bouw van minstens 15 duizend huizen, daar gepland door pro
vincies en gemeenten, onmogelijk. 
Het kabinet wil ook zogenaamde 'greertports' meer ruimte geven. Wie denkt dat met dit niet
tiestaande Engelse woord de ecologische hoofdstructuur wordt bedoeld, komt bedrogen uit: Nee, 
het gaat om de tuinbouwsector die versterking behoeft. Over het energiegebruik in de glastuin
bouwen de bodem- en waterverontreiniging ten gevolge van de bollenteelt lezen we weinig. 
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In het 'Actieplan Bedrijventerreinen' erkent 
minister Laurens Jan Brinkhorst van 
Economische Zaken de noodzaak van her
structurering van verouderde terreinen. 
Maar weer worden de mooie woorden niet in 
daden omgezet. Het kabinet wil zijn geld en 
energie besteden aan herstructurering van 
slechts 'éénderde van die verouderde 
industrieterreinen. Bovendien kondigt hij de 
aanleg van een groot aantal nieuwe terreinen 
aan, onder andere in de Hoeksche Waard, 
het Beuningse Veld bij Nijmegen, het coulis
selandschap tussen Almelo en' Bornerbroek 
en de Wijkermeerpolder in Noord-Holland. 
Over het hele land gerekend moet er tot 
2020 zo'n 23 duizend hectare bedr-ijventer
rein bijkomen. Let wel, dat is een groei van 

. ruim twintig(!) procent ten opzichte van het 
bestaande areaal bedrijven terrein in 

Nederland. Daarbij krijgt iedere gemeente 
ook het recht een eigen bedrijven terrein aan 
te leggen. Niks onderlinge samenwerking en 
afstemming, ieder voor zich! Iedereen-die 
om zich heen kijkt, ziet hoeveel ruimte op 
de huidige terreinen ondertussen wordt ver
spild. Platte dozen, uitgestrekte parkeerter
reinen en braakliggende stukken c;lomineren 
het beeld. Ondergronds ruimtegebruik en 
hoogbouw komen zelden voor. Een dergelijk 
halfslachtig beleid zet natuurlijk geen druk 
op de ketel om intensiever ruimtegebruik op 
bestaande bedrijvenparken echt van de 
grond te krijgen. 
De aanleg van nieuwe terreinen wordt met 
de bekende clichés beargumenteerd. Ze is 
nodig omdat onze economie 'in zwaar weer 
verkeert [en) om Nederland weer op de 
internationale ranglijsten met meest aan-
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trekkelijke vest.igingsplaatsen te doen stij 
gen. [ ... 1 Nu achterover leunen, betekent 
onherroepelijk een tekort bij een aantrek
kende conjunctuur.' 
Maar D66 is toch voorstander van de kennis
economie? Minder mainport meer brainport, 
kort samengevat. Daarvan zien we in de 
Nota Ruimte en in het Actieplan 
Bedrijventerreinen, los van wat lippendienst, 
weinig terug. Bij het kabinet lijkt de notie te 
ontbreken dat ook vanwege de schaarse 
ruimte in ons land, een accentverschuiving 
richting kenniseconomie gewenst is. Als we 
zuinig willen omgaan met de open groene 

. ruimte. -en dat wil D66 toch- dan verwacht je 
minder facilitering van ruimte vretende 
logistieke en transportbedrijven en meer 
inzet op ruimte zuinige kennisbedrijvigheid. 
In die mening staat Milieudefensie niet 
alleen. Ook de Sociaal Economische Raad 
stelt dat de regering niet alle kaarten moet 
zetten op 'Nederland Distributieland'. "Gelet 
op de schaarse ruimte en de relatief hoge 
scholingsgraad van de bevolking zal de 
internationale concurrentiepositie van 
Nederland steeds meer op een hoge kennis
intensiteit van de productie moeten 
berusten," aldus de SER. 

Vuurlinie opzoeken 
Vlak voor het zomerreces debatteerde de 

kamercommissie VROM over de hoofdlijnen 
van de Nota Ruimte. D66-kamerlid Francine 
Giskes weerde zich kranig. "Hoe meer we 
aan de markt overlaten, des te sterker moet 
de overheid zijn," aldus haar commentaar 
op het voorgestelde rijksbeleid. Zij pleitte 
voor sterkere rijkskaders en voor de invoe
ring van een openruimteheffing die het bou
wen in de open ruimte minder aantrekkelijk 
maakt. Maar ook onderschreef zij het econo
mische accent van de Nota Ruimte, al vond 
ze wel dat de Hoeksche Waard een Nationa'al 
Landschap moet worden. 
We 'zijn benieuwd of de kamerfractie vàn 
D66 bij de definitieve besluitvorming over 
de Nota Ruimte dit najaar weerstand zal 
weten te bieden aan de onevenwichtige 
nadru~ vari dit kabinet op ouderwetse, ruim
te vretende, economie. Het verkiezingspro
gramma spreekt duidelijke taal : "De econo
mie moet zich voegen naar de grenzen die 
de ecologie stelt. [ .. . l Uitgangspunt van D66 
is dat de economische ontwikkeling gericht 
moet zijn op een afname Van de milfeudruk. 
[ ... l Herstructurering en duurzame ontwikke
ling van bedrijfsterreinen moeten krachtig 
worden aangepakt. [ ... l Behoud van het open 

karakter van het Nederlandse landschap 
staat voorop. D66 wil dat er een groene 
grens wordt getrokken. [ .. . 1 Om versnippe
ring van de open ruimte te voorkomen en 
verkeer en vervoe~ te bundelen, wil D66 
concentratie van nieuwe woningen en bedrij 
vigheid. [ .. . l D66 vindt dat de culturele en 
natuurlijke landschappen van het Groene 
Hart sterker beschermd moeten worden. Ook 
de Hoekse Waard wordt een nationaal land
schap." 

Zo'n prachtig verkiezingsprogramma moet 
toch leiden' tot afwijzing van de kerngedach
ten van de Nota Ruimte . Immers, die nota 
stelt de economie voorop, heeft geen enkele 
ambitie op het gebied van intensief ruimte: 

. gebruik, zet de deur wagenwijd open voor 
(verspreid) bouwen in het landelijk gebied, 
en tast het Groene Hart en de Hoekse Waard 
aan. 
"Balkenende " is geen groen droorrikabinet," 
schreef kamerlid Boris van der Ham een jaar 
geleden in de Volkskrant. "Juist een groene 
partij moet de vuurlinie opzoeken om iets te 
bereiken, dat is beter dan in schoonheid aan 
de kant te staan." Helemaal mee eens. We 
rekenen er dan ook op dat D66 méér waar
maakt dan het hijsen van de )Vitte vlag voor 
het Groene Hart en de open ruimte in 
Nederland. 

De auteur is cämpagneleider Ruimte en 
Landschap Milieudefensie . 

Reactie van de D66 Tweede Kamerfractie 
Met veel genoegen heb ik het artikel van 

Willem Verhaak van Milieudefensie gelezen 
over het milieubeleid van D66. 
Milieudefensie is een van de meer radicale en 
activistische milieuorganisaties en kiezen 
dikwijls een toon van argwaan die in ieder 
geval scherp houdt! 
D66 is een partij die duurzaamheid hoog in 
het vaandel heeft. Economische ontwikkeling 
moet hand in hand gaan met groen beleid. 
Daarom verzetten we ons tegen onder andere 
de gedachte van bijvoorb~eld het CDA en 
VVD dat deze koppeling soms los moet wor
den gelaten. Makkelijk gewin in het heden, 
eist zijn tol voor winst in de toekomst, vindt 
D66. Daarom zal je de milieurisico's altijd 
moeten meewegen bij alle beslissingen in de 
politiek. Bij een gevecht voor een duurzame 
toekomst mpeten we ons niet laten am~lden 
door de korte termijn, door gevestigde belan
gen, maar ook niet door symbool politiek. 
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In dat licht moet ook het door Verhaak 
genoemde voorbeeld van het Waddenzee
standpunt worden gezien. Hij heeft scherp 
gezien dat D66 hier een eigenstandige afwe
ging heeft gemaakt. D66 heeft altijd gezegd: 
bij twijfel niet ga~winnen in de Waddenzee. 
Anders dan Verhaak zegt, zijn er wel degelijk 
nieuwe onderzoeken sinds 1999 bijgekomen 
die genoeg reden gaven om onze twijfel 
opnieuw tegen het licht te houden. 
Praktijkervaringen na 1999 bij al bestaande 
gaswinning bij Ameland en Zuidwal geven 
aan dat er geen gevaren zijn voor het gebied 
door gaswinning. D66 heeft op die grond 
gezegd dat extra gaswinning onder voor
waarden dan mogelijk moet zijn, maar dat 
een fiks bedrag van de inkomsten moet wor
den aangewend voor het gebied zelf. Zo zul
len door druk van D66 de verwoestende 
Kokkelvisserij worden uitgekocht en ettelijke 
honderden miljoenen euro's worden gesto
ken in de verdere verduurzaming van het 
gebied. D66 is hier consequent en duurzaam. 
Verhaak heeft in zijn artikel veel kritiek op 
de Nota Ruimte van het Kabinet. Dat heeft 
D66 ook. Met Milieudefensie verzetten we 
ons tegen de bebouwing van de Hoeksche 
Waard. Wat betreft de uitbreiding van 
Schiphol is er een groot probleem: als we 
willen dat mensen in de omgeving van· 
Schiphol gaan wonen, dan zal er duidelijk
heid mo"eten komen over de geluidhinder, en 
over de toekoms~ van de luchthaven, anders 
is het onverantwoord om er hijizen neer te 
zetten. D66 wil dan ook dat bij een nieuwe 
Luchtvaartwet er kraakheldere afspraken 
komen over geluidshinder en de verantwoor
delijkheid van Schiphol. In de huidige 
Luchtvaartwet is dit totaal onhelder, daarom 
heeft D66 destijds t~gen deze wet gestemd. 
D66 verzet zich ook tegen versnippering van 
bedrijventerreinen. De witte schimmel rond 
dorpen en steden is ons, samen met 
Milieudefensie, een doorn in het oog. We 
moeten erkennen dat er natuurlijk wel 
gewerkt moet worden in Nederland, en dat 
het werk op de industrieterreinen banen zijn 

voor gewone mensen die een boterham op 
tafel willen hebben. De D66 Tweede 
Kamerfractie wil dan ook dat er meer haast 
wordt gemaakt van het herstructureren van 
de bedrijventerreinen en wil dat nieuwe, 
intensiever gebruikte bedrijventerreinen 
gecompenseerd moeten worden om bestaan
de, versnipperde terreinen te sluiten en te 
saneren. Daarnaast moeten gemeenten meer 
doen om bedrijven de ruimte efficiënter te 
laten benutten. Zo wordt er veel te weinig 
gebruik gemaakt van hoogbouw op de terrei
nen, waardoor ze de neiging hebben einde
loos uit te spreiden, terwijl men ook de 
hoogte (of de diepte) in kan. D66 spoort, 
heel dualistisch, minister Dekker, maar ook 
.D66-minister Brinkhorst daartoe aan. 
Het is vriendelijk dat Verhaak de bijdrage 
van D66-kamerlid Francine Giskes bij de 
behandeling van de Nota Ruimte als een 
"kranig verweer" kwalificeert, want het is 
ons inderdaad wat waard om Nederland 
open en groen te houden. Daarom pleitt~ 
D66 voor het zo veel mogelijk ontzien van 
de waardevolle delen van het Groene Hart 
voor nieuwe bebouwing. D66 heeft een ster
ke voorkeur om de grootschalige woning
bouw in Almere te realiseren. Daarnaast wil 
D66 dat de Nota Mobiliteit helpt om de Nota 
Ruimte groen te kunnen uitvoeren. Dat wil 
zeggen: veel aandacht voor sneller openbaar 
vervoer in de Randstad. 

In het najaar zullen de Nota Ruimte en: de 
Nota Mobiliteit weer aan de orde komen. 
D66 zal vechten voor aanpassing van de 
Nota's in onze richting. J_a, D66 weet dat 
mensen willen werken en dat er een boter
ham op tafel moet. Ja, D66 weet dat mensen 
vervoerd moeten worden naar hun werk. 
Maar D66 weet ook dat mensen Nederland 
mooier willen inaken en dat we niet alleen 
baksteen en asfalt willen nalaten. Daarom 
moeten we slim omgaan met de ruimte. Daar 
zoeken we graag de vuurlinie voor op. 

Boris van der Ham, Tweede Kamerlid D66 


